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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس جملس الوزراء،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، 

وألحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعالن حالة الطوارئ،
وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، ال سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  العام، الخاص بإجراءات الصحة والسالمة  وبعد االطالع على البروتوكول الصحي 
المعتمد بتاريخ 2020/05/05م،

وبناًء على تفويضنا الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتحقيق غايات إعالن حالة الطوارئ،  
وعلى الصالحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسالمة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

 مادة )1(
يسمح بممارسة جميع األعمال والمهن والحرف والورش بأنواعها، وفتح جميع المحال والمجمعات . 1

وفي  المجاالت،  كافة  في  والصناعية  التجارية  األنشطة  جميع  وممارسة  والصناعية،  التجارية 
من  اعتباراً  الفلسطينية،  األراضي  جميع  في  الخاصة،  واألعمال  والمؤسسات  الشركات  جميع 

صباح يوم الثالثاء الموافق 2020/05/26م.
ترفع كامل الحواجز بين محافظات الوطن كافة، ويبدأ العمل واالنتظام في الوظيفة العمومية . 2

النظامية  المحاكم  ذلك  في  بما  كالمعتاد،  كافة  الحكومية  والدوائر  والمؤسسات  الوزارات  في 
والشرعية، ابتداًء من صباح يوم األربعاء الموافق 2020/05/27م.

تفتح المساجد والكنائس ودور العبادة اعتباراً من صالة فجر يوم الثالثاء الموافق 2020/05/26م، . 3
على أن يلتزم مرتادوها بارتداء الكمامات، والصالة على سجادة خاصة، مع الحفاظ على التباعد 

في المسافة بينهم، ويحظر الوضوء داخل المساجد.
العامة، . 4 والنقل  المواصالت  ووسائل  الخاصة  النقل  بوسائل  والتنقل  واالنتقال  بالحركة  السماح 

بين المحافظات والمدن والقرى والبلدات، بمراعاة البروتوكول الصحي العام الخاص بإجراءات 
الصحة والسالمة العامة الوقائية، المعتمد بتاريخ 2020/05/05م.

والمدارس . 5 والمراكز  والمعاهد  الجامعات  في  واإلداريين  والمدرسين  لألكاديميين  بالعمل  يسمح 
العلمي  العالي والبحث  التعليم  الدراسة، وستعلن وزارة  لمقاعد  الطالب  الخاصة، دون عودة 

عن اإلجراءات والتدابير الالزمة النتظام الدوام في الفصل الصيفي خالل أيام.
على جميع المواطنين والعمال وأصحاب العمل وأصحاب المهن التقيد بأحكام البروتوكول الصحي . 6

المؤسسات  قبل  من  اتباعها  الواجب  الوقائية  العامة  والسالمة  الصحة  المنظم إلجراءات  العام، 
والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.
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مادة )2(
يتم تنظيم عمل حضانات ورياض األطفال وفق بروتوكول صحي يصدر عن الجهات المختصة، . 1

بما يضمن إجراء فحوصات دورية لألطفال والعامالت.
تقرها . 2 التي  والتدابير  لإلجراءات  وفقاً  بالعمل  الرياضية،  والنوادي  والمقاهي  للمطاعم  السماح 

وزارة الصحة والمحافظين بهذا الشأن، خالل يومين من تاريخ هذا القرار.
سيتم العمل على تطوير اإلجراءات الخاصة بعمل صاالت األفراح ودور المناسبات لتعود للعمل . 3

قريباً، وفقاً إلجراءات تراعي األعداد والمساحة.

مادة )3(
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( 

لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2020/05/25 ميالدية
                         الموافق: 02/شوال/1441 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس جملس الوزراء


